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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

اید بنا بر نقل استار شرا راللت اطَلقی بر شفمولیت نا بر بدلیت  منشف نظرنه مرحوم محقق اصفهاانی را رر 
نقل انشفان نظر محقق اصهاانی انن است که اصل رر مهار اطَل  و مقدما  حممت ااار   بنا بر. مطرح کررنم

 ه ررن. اشفمالی که استار شاید بر انن مبنا رارند انن است که بدلیت به قرننه رارر شفمولیت اسفت و بدلیت نیا 
ندارر پس اننمه شفما ارمورند اصفل شفمولیت است و بدلیت نیا  به  مؤونهنیا  به مقام ثبو  و نه رر مقام اثبا  

بدلیت لحا   ائدی بر لحا  اصفففل  بینیممی کنیممیقرننه رارر، ررسفففت نیسفففت. رر مقام ثبو  که ما لحا  
یان و غیر ا  مقام ب-لما رر مقام ثبو  اکرم عالما، رر انن عا گوندمیوقتی کسففی  ارضففا  نعنی  ؛طبیعت نیسففت

طبیعت  هکهمیننا برای لحا  ارٌر ما، برای لحا  بدلیت؛  .کندمیلحفا  طبیعت برای راللت کهانت  -اثبفا 
برای لحا  اطَل  بدلی نیا  به نک لحا   ائد بر لحا  طبیعت ندارر، انن رر مقام ثبو .  کندمیمحض را نگا  

آمد   خور کلمه عالم صرف کهاکرم عالما اننجا که عالما  گوندمیه بیان  ائد ندارر، وقتی رر مقام اثبا  هم نیا  ب
لبته انن ا راللت بر ذا  طبیعت، چیزی بر عالم اضفااه نشفد  است که اقتیای راللت بدلیت کند.اسفت رنگر 

 بَل  ق. البته ما کندمیرر  انشففان ارمانش محقق اصففهاانی راکه  ایشففیو به چنین اسففت  ارمانش اسففتار شففاید
ت رر راللت بر بدلیت است واال گهتیم ذا  الطبیعة نه بدلی منشف گهتیم که رر مثل اکرم عالما معتقدنم که تنونن 

آن خوابید  نه شففمولیت. حاال انن حرف ما بور. ولی انشففان رر مقام اشففماب بر مبنای محقق اصففهاانی چنین 
 .ارماندمی

 بعد محقق عراقی و بعد هم محقق اصهاانی. مرحوم آقای خونی بور؛ م ثَلثةاعَل انن ا  نظرنا 

کل ماء  توان گهت:[شففور می نیم؛ رر مورر آب باران که ا  آسففمان نا ب می]برای اام انن مطلب مثالی می
 دتوانمی؛ نعنی انن ماء  طاورا هم آندمیپانین ن باهم اشهمهکه  آندمیاما ماء که  ننزب من السماء نمون طاورا؛

به انن  اّی ما ال م نیسففت ، نعنی کل اّی ماء وجدته ااو طاهر. انننک ماء اسففت اآلنبر انن ماء صففد  کند که 
 مطلب و مطلب نکانن. کندمیصففد   هاآنبیانند و حمم طاار  بر  باهم رنگرباند  هاآبمعنا باشففد که همه 
ار  اا آندمیبر سفففر آن نای که وقتی خواهیم گهت  بعفدا  حفاال -همین تنونن مممن اسفففت رنگر کفه مفا گهتیم 

م موجب ااار  شمولیت شور. ال تمر  ائد بر خور تنونن،رر بعیفی ا  موارر به رلیلی رنگری  -کندمیشفمولیت 
 .کندمیرجَل  اننجا ااار  شمولیت 
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رر  خور نظرنهان ؛ انشان برای بیکنندمیاسفتار شاید نظرنه خورشان را بیان رونم؛ به سفرا  مطلب بعد می
 راتههمیرو، نعنی انن سه مطلب نظرنه انشان را کنندمیبیان را بدلیت نا شمولیت رر اطَل ، سه مطلب  منشف 

 :شورمینظرنه انشان ا  انن سه بخش تشملی  و رهندمیتشمیل 

اطَلِ  رر مقام جعل اسففت نه رر  ،باند معلوم شففور بحا ا  شففمولیت نا بدلیت اطَل  اوال  مه انن بخش اوب
ط به تی که مربوکه ما نک مقام جعل رارنم نعنی نک اطَل  و شففمولیت و بدلیّ  ارمانندمی . انشففانمقام امتثاب

نم که هم نک شمولیت و بدلیتی  .شورمیمقام جعل اسفت، مقام خور حممی اسفت که ا  مولی صارر   اصَل  رار
 نای ا  کذب نا ال ال تمذب، انن ال تمذب ؛ مثَل  ه ا  مقام امتثاب اسففتگرات نشفف   و ربطی به مقام جعل ندارر

ور خرر خور ال تمذب که نای به خور ذا  طبیعت کذب خورر  است رر  ،هانایتشرب الخمر نا ال تسرف، انن 
ل رر انن التمذب رر مقام جع .کذبة باّنةانن ال تمذب نهرمور  است ال تمذب  .آن اطَل  شفمولی ناهته نیسفت

عل رر مقام ج. اسففت المذب ةروی طبیع نعنی روی ذا  المذببر شففمولیتی ناهته نیسففت، نای رو چه راته  
رر مقام جعل نک حرمت بیشففتر جعل نشففد  اسففت. انن ال به کذب خورر   ؛ نعنینک حرمت بیشففتر نیسففت

رر مقام امتثاب اگر کسفففی نک ررو   آنیممیی تعدر حمم ندارنم، ولی وقت اصفففَل  اسفففت. پس رر مقام جعل ما 
گهت، نک حرام اسففت؛ اگر ررو  رنگری گهت نک حرام رنگری اسففت ررو  سففومی که گهت آن حرام سففوم 

 .شففورمیانن حرام واحد رر مقام امتثاب تبدنل به حرما  متعدر  به عدر ااعاب  آندمیاسففت. رر مقام امتثاب که 
انن حرام مستقلی است و ربطی به حرام قبلی ندارر؛ هر غیبتی ال نغتب بعیمم  شورمیهر اعلی کذبی که انجام 

نشففد  اسففت، ال به  رر مقام جعل و رر مقام انشففاء حمم نک حمم بیشففتر جعلبعض، انن ال نغتب که ارمور 
 ه است و آنآن نرات رویبر الغیبة نک حمم بیشتر  ةن ال که به غیبت خورر  است، طبیعان .غیبت خورر  اسفت

نک حمم بیشفتر جعل نشد  است. پس رر مقام جعل ما تعدر حمم و ؛ حرمت اننجا نمی اسفت حرمت اسفت
ک نا عصففیان کند؛ اگر نامتثاب  خواهدمیگراته اسففت. وقتی  نشف  اننجا ا  مقام امتثاب رر ندارنم، تعدر حمم 

حرام سففوم، رر مقام  شففورمیحرام روم، غیبت سففوم کرر  شففورمینک حرام، غیبت روم  شففورمیغیبت کرر انن 
 مقام جعل ندارر. وربطی به مقام حمم  و مربوط به مقام امتثاب است و آندمیعمل انن تعدر حرمت به وجور 

را به عدر هر عالمی نک  هانیاکرامرر خور مقام جعل وجوب  اننجا گهت که اکرم کل عالم، گونهاننامفا اگر 
مربوط به مقام جعل است. رر مقام جعل  بلمهنن ربطی به مقام امتثاب ندارر ا که وجوب اکرام جعل کرر  اسفت

نتعدر وجوب االکرام رر اننجا به عدر ن مقام جعل نعنی اکرم کل عالم خور همفا اکرم کفل عفالم گونفدمیوقتی 
 گونهاننرر مقام جعل رر مقام انشفففاء و لذا  ا العالم؛اکرم هذا العالم اکرم هذا العالم اکرم هذ . به انن معنا کهعالم
آن اطَل  گونیم میبدلی  نا شففمولیاطَل  اگر  .شففورمی، خور حمم اننجا رر مقام جعل احمام متعدر شففورمی
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لی ع کندمیکه رر مقام جعل شففمولی نا بدلی باشففد، آن چیزی که مولی جعل  کنیممیبدلی نا شففمولی را ارار  
که رر کجا اطَل  اقتیفففای  کنیممیبحا  وقتآننحو بدلیت اسفففت نا شفففمولیت، اننجا محل بحا اسفففت. 

مقام جعل؛ اگر شمولی بور معنیش رر  با هم  ، رر کجا اطَل  اقتیای بدلیت رارررر مقام جعل راررشفمولیت 
است که حمم شارد رر مقام ن آ اشمعنی؛ اگر بدلی بور شفورمین اسفت که حمم شفارد رر مقام جعل متعدر آ

م جعل نک وجوب اکرام نک اکرم عالما تمام شففد، اکرم عالما رر مقا گوندمیجعل بیش ا  نک حمم نیسففت، 
 .رو وجوب ا  او جعل نشد  است و رو حمم ندارر و هم نیسفت. روتا عالم را نگهته استبیشفتر  و عالم اسفت

. پس بخش اوب مطلب انشان انن است که باند کنیممیحا است که ما ا  آن بنا شفمولی انن معنی اطَل  بدلی 
ل کند انن عم خواهدمیمتوجه باشفیم که ما کاری به شمولیت نا بدلیت ناشی ا  مقام امتثاب ندارنم. اننمه وقتی 

لی ست؛ حمم مومولی چند تاعمل نمی اسفت نا روتا نا چاارتا، کاری به انن ندارنم؛ کار به انن رارنم که حمم 
 نا بگونید چنین شمولیت کنیممیعمل کند و چه عمل نمند، چنین اطَلقی را بحا مملف چه ، حاب سفهنهای

 که مربوط به مقام جعل حمم مولی باشد. انن مطلب اوب. کنیممینا بدلیتی را رر اطَل  بحا 

 سففابقا  هم ما به مناسففبتی  نا بخش روم ا  نظرنه انشففان رر انن مقام انن اسففت که انن مطلب را مطلب روم
عنی وقتی ن .که ارٌ  بین المتعلق و الموضفود؛ ا  ناحیه اقتیفای خور متعلق بورن و خور موضود بورنانم گهته

متعلق  به آن عنوانی  گونیممیو نک موضففود رارر؛ به چه انن حمم نک متعلق  شففورمیحممی متوجه مملف 
عنوان  روی که گهت هیئت امر صففّل ، اننجا صففّل  گوندمی مثَل   ،گونیممیمتعلق  شففورمیکه بر اعل مملف بار 

باند انجام رهد، نا ارض کنید اگر گهت ال که کار مملف اسففت  وعنوان صففَلة اعل مملف  راته اسففت. صففَلة
تشففرب الخمر، انن شففرب خمر نک عنوانی اسففت که روی اعل مملف راته اسففت، انن مربوط به اعل مملف 

مر ا نک آنو  چیز رنگری رارنم شففورمیعنوانی که بر اعل مملف منطبق  بر آن  ولی عَلوسففت، خور شففرب. ا
ا  ، رر اصطَلحکندمیتعبیر  «متعلق المتعلق»خارجی اسفت که حاال رر اصفطَلحا  میر ای نائینی ا  آن به 

تعبیر  «موضود»و ا  آن به  کندمیپیروی  هم اللهرضوان صدر آقای و پانین بیاورنم طورهمینشفی  اعظم و بعد 
 .کندمی

 گوندیماصطَلح قشنگی هم هست. انشان  و نائینی استمرحوم متعلق المتعلق که اصفطَلح  گونیممیاوب 
 نکخور انن اعل به خورر میو عنوانش عنوانی اسفففت که امر نا نای به آن  رهدمیانن اعلی کفه مملف انجفام 

رب شرب، خب ش گوندمی .، اعل آونزان رر هوا نیستارج استکه رر خ چیزینکبه  کندمیتعلق پیدا  چیزی
اناا البالغ  ؛ نا گهت.شففومیچه چیزی  شففرب ماء، پس شففرب به ماء خورر  اسففت، اننجا ماء متعلق المتعلق 

علق مملف مت و ی استبه چه کسی خورر  است، صَلة صَلة چه کسی است  صَلة ممله صّل ، انن صّل العاقل 
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. است   روی عنوان صَلةاست روی چه راتهبر المتعلق است. نک امر رارنم، هیئت امری است انن هیئت امر 
خب انن صفَلة رر خارج اگر بخواهد تحقق پیدا کند صفَلة چه کسفی است  اعل چه کسی است  اعل مملف. 

 .شورمتعلق المتعلق می  شورمیمملف چه 

متعلق المتعلق راشته باشیم.  مان هم متعلق المتعلق است،  تاپنجست مممن ا اماا متعلق آمد  اننجا رو ت رر
هم  ننیدابیدک،  مثَل  نعنی اگر گهت اشرب الماء ؛ ممان هم متعلق المتعلق اسفت، آلت هم متعلق المتعلق است

نم. متعلق المتعلق مخصفو  موضفود نیست؛ منظور انن است کشفورمیمتعلق المتعلق  نک  .ه نک اعلی رار
، انن اعل نک متعلقاتی رارر، نک ااعل رارر که شورمیشفارد  امرونایالهعلی رارنم که انن خور متعلق  عنوان

نا اشفففرب ماء انن ماء  عمرا  اگر گهت اضفففرب  مثَل  به رارر  ی ا  متعلق المتعلقفا  اسفففت، نفک مهعوٌب نم انن
متعلق المتعلق است، منتاا انن به لحا  مهعوب به بورن نسبت به اعل معین است. نک  همه انن مواررچیست  

 .شورمیمتعلقا  المتعلق  هااننالهعل رارنم، نک ممان الهعل رارنم، همه   ماننکآلت الهعل رارنم، 

 اعل المملف وجور رارر، نعنی آن چیزی که جدای ا . موضففود کندمیشففی  انصففاری به موضففود تعبیر 
اننجا موضود نعنی آنچه مهرو  عنه است قبل  شورمیکه گهته  موضفود وجورش بسفتگی به اعل مملف ندارر،

رر رارر موضود تق خورخوربهاعل المملف نیست،  ا  اننمه مملف اعلی راشفته باشفد نا نداشته باشد، وابسته به
َر رر خارج بنحو ما وم اسففتار شففاید هم ا  همین انن اصففطَلح مرحوم شففی  اسففت که مرح .اسففت نعنی ُوضففِ

 .کندمیاصطَلحا  پیروی 

 ااعل اعل و مهعوب به اعل، ا که اسففت  ا  امور خارجیة المملفما نتعلق به اعل  -به تعبیر آخر-موضففود 
عیه شباه موضو گونندمی. وقتی شفورمیبه موضفود تعبیر  هااننآلت الهعل؛ ا  همه  مان الهعل، ممان الهعل، 

  شباه حممیه مربوط است شباه موضوعیه رر مقابل شباه حممیه گونندمیرر مقام شفباه حممیه، خب چرا 
که  دشباه موضوعیه اننجا موضو گونندمیوقتی  .گیررمیبه چیسفت  مربوط به حممی اسفت که به اعل تعلق 

که  دارمانمیا  امور خارجیه. اسفففتار شفففاید  گیررمینعنی چه  نعنی چیزی که انن حمم به آن تعلق  گونندمی
و انن مربوط به ذا  موضود و ذا  متعلق است.  ار  اسفت بین متعلق و موضفود ا  ناحیه بدلیت نا شفمولیت

که نا  یررگمیحمم مولی به آن تعلق  و متعلق اّی شفیء انن متعلق  متعلق چیزی است که نطلب وجور ، نیست
انن  متعلق بماهو، شورمی  انن متعلق شورمینمه نا نرار وجور  نا نرار عدمه انن چه نرار وجور  نا نرار عدمه، ان

منتاا  گیررمینعنی تعلق  شفففورمیمتعلق  هااننهم رارنم که حمم به  چیزهانینکاسفففت. متعلق نعنی ما نرار، 
که رر  حمم. آن چیزهانی، نهر  عن وجورها رر مقام شفففورمیرر مقام حمم مهرو  الوجور رر نظر گراته  هاانن
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نا  اشففرب الماء بالمو ، گونیممی گونیم؛ مثَل  میبه آن موضففود  شففورمیمقام حمم مهرو  الوجور رر نظر گراته 
ن تیمم ان شففورمیبالتراب، تراب اننجا نک امری اسففت که مهرو  وجور  اسفت اما آنی که تیمم گهته  مثَل  توضفا 

. اگر گهت اشففرب نا گهت ال تشففرب، شففرب نا شففورمیانن متعلق  و وجور مهرو  الوجور نیسففت، انن نطلب 
نک خمری است  مثَل  ، شورمیاما آنچه مهرو  الوجور تلقی ؛ شفورمینطلب وجور  نا نطلب عدمه. انن متعلق 

 .نا مهرو  عن وجور ، رر مقام حمم ال تشففرب الخمر مهروض الوجور گوندمیو  شففورمیمهرو  الوجور تلقی 
کفه رر مقفام حمم، خور حمم نا  آن چیزیامفا ؛ مهرو  الوجور اسفففت ه وجور و عفدمش نفدارراری بفحمم کف

 .شورمیانجارش کند نا اعدامش کند، نا نرار وجور  نا نرار عدمه، انن متعلق  خواهدمی

د تملیف اسففت، موضففود ما اگر چیزی رارنم که موضففو معلوم شففد ار  متعلق و موضففود چیسففتحاال که 
م به انن اکرا گوندمیشفففارد که عالم رر مثاب اکرم العالم، نک عالم مهرو  عن وجور  رارنم  مثفل همین تملیف

کن، چون العفالم مهرو  عن وجور  اسفففت نعنی رر خفارج وجور رارر، وجورش رر خارج متقرر اسفففت، اارار 
نفاری هم خواهفد راشفففت نعنی بفه تعفدار وجور  رر. وقتی وجور رارر، به تعدار اارارش وجور رااش خفارجی 

بر تمام آن ااراری که رر خارج وجور رارند بالهعل منطبق اسفففت. هم  ناخوا خوا اکرم العالم، انن عالم  گوندمی
انن اکرم  خورخوربهاکرم عالم،  گوندمیپس وقتی  .عالم اسففت رنگری هم ن عالم اسففت؛آ هم انن عالم اسففت؛

هم نک اکرم  و رورمیروی آن ، نک اکرم رورمیروی همه انن مصففارنق پخش خواهد شففد. نک اکرم روی انن 
انن اسفففت کفه چون العفالم نهر  عن وجور  رر مقفام حمم، چون نهر  عن  اشنمتفه. رورمیروی آن رنگری 

حمم به آن تعلق  اصَل  قبل ا  اننمه  .مصارنق هست بر آنمنطبق  خورخوربهوجور  و مصفارنق  ناری هم رارر 
روی هر مصداقی نک حمم  و شورمیروی همه مصارنق پخش  ناخوا خوا  گیرریمبگیرر، حمم که به آن تعلق 

لذا اننجا اقتیفای اطَل  شفمولی است. رر ذا  موضود الحمم بورن خور اقتیای انتشار حمم بر  شفورمیبار 
هم  چیزینک .. انن ا  موضففود حممشففورمیرارر و هر ارری نک حممی روی آن بار را تمام اارار موضففود 

ر و وجور ندار مهاننکه انن متعلق حمم نعنی نرار وجور ، اگر نرار وجوُر  بور خور  نم که متعلق حمم اسفففترار
نرار وجور ، خب طبیعت، طبیعت هر موضففوعی هر عنوانی، طبیعت عنوان نوجور بوجور ارٌر منه؛ نک عالم هم 

، رر کندمینمی صد   باوجورارض کنید که گهت اکرم عالما، انن عالما  ؛ مثَل  که باشد نصد  ان العالم موجورٌ 
ت متعلق است، اکرام اس اکرام اننجا متعلق اسفت، رر اکرم العالم، العالم موضود است اما اکرام مثَل  متعلقا  که 
طبیعة آن راته اسفففت. چون نرار وجور  و وجور ال آن راته اسفففت، اکرام اسفففت که هیئت امر روی که امر روی

نحصل بوجور ارر مناا لذا اگر گهت اکرم خب اننجا اکرم نعنی چه  نعنی نرار منک ان توجد االکرام، وقتی نک 
االکرام بور و طبیعة الشففیء  ة. چون مطلوب طبیعاسففت شففد  حاصففلمطلوب  واکرام انجار شففد رنگر غرض 
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یای متعلق بورن انن است که وقتی . پس اننجا مقتشورمیارر غرض حاصل  وجور بانوجور بوجور اررها پس 
. مقتیای موضود بورن انن است که وقتی حمم روی شورمی، ارٌر ما موجب امتثاب حمم رورمیحمم روی آن 

. اننجففا رورمیروی آن و روی هر ارری ا  اارار عنوان موضفففود حممی  شفففورمیانن حمم پخش  رورمیآن 
 .. انن هم مطلب روماست بورن نا متعلق الحمم بورن نتیجه چیست  نتیجه موضود حمم و اطَل شمولیت 

ما رر مطلب روم انن را گهتیم که هرچه متعلق الحمم  ؛مطلب روم گهتیم رو اسفففتثناء رارر انن مطلبی کفه رر
چه موضود الحمم است مقتیای اطَل  رر آن شمولیت است. رر بدلیت است، هر رر آناست مقتیای اطَل  

ما استثناء رارنم؛ رر مورر اوب گهتیم اگر چیزی متعلق الحمم بور مقتیای متعلق الحمم بورن بدلیت  رو جاهر 
علق، متعلق باشد، مت گراتهتعلقاسفتثنائش کجاست  آنجانی که نای به انن متعلق  اما اسفت، انن اسفتثناء رارر

که ال تمرم  اننجا که متعلق . ررالتمرماننمه بگوند اکرم بگوند  جایبهامر نباشففد بلمه متعلق نای باشففد نعنی 
نعنی  ورشمی. چرا اننجا شمولیت شورمیاسفت گهتیم ذا  المتعلق اقتیفای اطَل  بدلی رارر، اننجا شمولیت 

انن اسففت که نک  اشنمته  شففورمیآن برور بدلی  اگر امر روی و شففورمیچرا اگر نای روی آن رات شففمولی 
مَلکی، هر امری رارر. هر امری  اینمتفهوامر وجور رارر. متعلق اوامر، اوامر ارقی بین متعلق نواهی و متعلق ا

 و تعدر به تعدر اارار کندمیارٌر ما تحقق پیدا  وجور بامَلک رارر. مَلک امر  گیررمیکفه بفه نفک عنوان تعلق 
لحت رارر، رام مصاگر ارض کنید که اک نعنی .ک مسفتقل ا  ارر رنگر راشته باشدکه هر ارری مَل کندمیپیدا ن

نعنی خور ذا  االکرام مصفلحت رارر، چون ذا  االکرام مصلحت رارر وقتی اکرام تحقق پیدا کرر آن مصلحت 
لحت مص .شفورمیرنگر با اکرام روم و با اکرام سفوم و با اکرام چاارم انن مصفلحت متعدر ن و کندمیتحقق پیدا 

کرم سففوم وجور ندارر. اگر امر اقا امر به اکرام اسففت. رنگری رر اکرام روم وجور ندارر، مصففلحت سففومی رر ا
و  اما اگر گهت؛ بار رنگر نما  خواند انن بار روم رنگر مصفففلحت جدند ندارر اگر گهتفه نما  بخوان، نما  خواند،

که بر  مهاسدی .گیررمی منش ا  مهسد   نای ؛نای کرر و گهت ال تشفرب، ال تمذب؛ طبیعت مهسد ، ال تشرب
ور که بر ارر رنگر وج ایمهسففد نعنی غیر ا  رارر  اازون ایمهسففد هر ارر ا  اارار طبیعت  شففوندمیطبانر بار 

ید ارض کن شففورمیبار  ایمهسففد ، بر شففرب خمر نک کندمیارض کنید کسففی العیاذ بالله شففرب خمر  .رارر
ب خمر کرر نک  واب شرب خمر کرر نک  واب عقل رارر، بار رنگر اگر شر بارنکمهسفد   واب عقل، هر کس 

 هاد مهسنعنی ؛ است روبار  همین را تمرار کرر نک  واب عقل سوم . اگر بار سومرهدمیعقل رنگر بر او رست 
، هاترکنطلب  طبیعت کهوقتی، هاترکرر ااعالی که مطلوب الترک هستند، آنجا طبیعتی که انن طبیعت نطلب 

رار هسففتند که تتعدر بتعدر االا طوریانن مهاسففد، شففورمی که بر طبیعت مطلوب الترک بار ایمهسففد طبیعت 
 ءه انن شیک بار نکمصفال  ال تعدر بتعدر االارار. مصفلحت اگر رر طبیعت شفیئی مصلحتی باشد  کهررحالی
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 ارب که رواء را خورر رنگر تمام شفد آن مصلحتی که ا  انن رواء بور، بارنکرواء مصفلحت رارر  تحقق پیدا کرر،
 باوجور. چیزی که نطلب وجور  شفففورمیآن بار ن بفار چافارم بخورر رنگر مصفففلحفت رنگری بر روم و سفففوم

مگر  رشومیو با تعدر ارر مصلحت متعدر ن کندمیبا نک ارر آن مصفلحت مطلوبه ا  آن تحقق پیدا  اشخارجی
ین است که هم گونهاننا رر نواهی ام؛ شد  تماماننمه امر متعدر شور واال اگر امر نمی است به طبیعت خورر  و 

مهاسفدی است که متمثرة بتمثر اارار است؛ انشان  منشف شانن نای واحد  خوررمینای واحدی که به طبیعت 
اارار الطبیعة  مثر بتمثرانن قرننه عرای عقَلنی اسففت. نک قرننه عرای عقَلنی رارنم که المهاسففد تت ارماندمی

ذا همان قرننه خارجی است، ل نک اننبتمثر اارار الطبیعة. چون چنین است،  ال تتعدر و ال تتمثر و المصفلحةأ
جا ، اننرهدمیاگر انن متعلق  نر نای برور ااار  اطَل  شفففمولی  کررمیمتعلقی کفه رر اوامر ااار  اطَل  بدلی 

 انن استثناء اوب.

 امرونایاننجا کار به  ارماندمیکه  نن استاانشفان ارمانش  نک اسفتثناء هم رر طرف موضفود وجور رارر؛
که آب خورر  بار نک، خب کندمیکه آب تشففنگی را رار  گونیدمیهم نیسففت، شففما  اینایحاال امر و  ؛رارنم

تشنگی رار شد، بار روم روبار  آب بخورر، بار سوم روبار  آب بخورر؛ رنگر انن مصلحتی که رر آب خوررن بور 
ر ارض کنید سففیگا مثَل  اعلی اسففت که انن اعل مهسففد  رارر  ارضففا  اگر  مثَل  ما ا؛ شففورمی بار اوببر همان بار 

سد  مستقل ا  مه شورمینک مهسد  رنگری بر آن بار  هم با  کشدمیکشفیدن، سیگار مهسد  رارر، بار روم که 
کار  است انن مهسد قبل. طبیعت  بارهایمستقل ا   شورمیبر آن بار  ایمهسد  رهدمیاوب، بار سوم که انجام 

. حاال انن البته چون وجور رارر هم رر کار نباشففد طبیعت مهسففد  رر نظر عقَل امرونایهم ندارر.  امرونایبه 
ق که کل مهسدة تتعدر بتعدر اارار طبیعتی که تنطب اسفت نک ارتما  عقَلنی عرای شفد  است طوریاننغالب 

د  است، شقرننه عرای  نکانن. حةننطبق علیاا مصفلعلیاا مهسفد  و کل مصفلحة ال تتعدر بتعدر ااراری که 
ند ررکمیکه انن اطَل  بدلی که شففما رر اوامر نسففبت به متعلق اسففتهار   شففورمیموجب انن  انن قرننه عرای

. انن رر موارر مربوط به کنفدمیهم همین متعلق اافار  اطَل  شفففمولی  همین متعلق اگر نای بفه آن تعلق گیرر
 متعلق.

رر هنگام امر و رر  شورمیگهتیم که رر موضود چون نهر  عن وجور ، چون مهرو  الوجور اخذ رر موضود: 
اکرم  گوندمی وقت آننک عالمی رر خارج وجور رارر  کندمیاکرم العالم ارض  گونفدمیهنگفام جعفل؛ وقتی 

اسففت. رنگر آن عالم  هم و هم آن عالم اسففت و عالمی که رر خارج وجور رارر هم انن عالم اسفت انن عالم، انن
 هااننعالم هسفففتند، کل واحد من اارار عالم نصفففد  علیه انه عالم. خب وقتی گهت اکرم العالم و  هااننهمفه 

به تعدر  شورمیلذا انن اکرم متعدر  کندمیصد   واحدررآن ههم برمهرو  عن وجور  هستند و خور عنوان عالم 
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، اننجا انن تنونن  گونهانناما اگر همین عالم را ؛ شففورمیاطَل  شففمولی اسففتهار   و اارار بگوند که اکرم عالما 
رم روی آن راته اککه آن عالمی که  کندمیاکرم عالما  انن تنونن تنمیر اقتیا  .بررمیتنمیر آن شفمولیت را ا  بین 

یر.   ا  انن تنونن تنماامیممیاحد العلماء است، احد اارار العالم است. انن را ما ا  کجا  و نمی بیشفتر نیسفت
گر . اگر انن تنونن نبور، اگیررمیرا انن تنونن تنمیر اسففت که جلوی راللت اطَل  بر شففموب رر مثل موضففود 

 .شورمیاما اننجا چون تنونن تنمیر است بدلیت استهار  ؛ شدمیاکرم العالم شمولیت استهار   گهتمی

کَلم عرض شففد رو اسففتثناء وجور رارر؛ رر بخش روم  پس معلوم شففد که ا  آن قاعد  کلی که رر بخش روم
ه ک گهتیم اصفل رر موضود انن است که رر آنجا مقدما  حممت ااار  شمولیت کند و اصل رر متعلق انن است

رر  وررخمیرر مثل موضود استثناء  خوررمیانن اصل نا انن قاعد  استثناء  .مقدما  حممت ااار  بدلیت کند
لق نای باشفد چون تتمثر المهاسد بتمثر اارار متعلق نای نا به تعدر اارار طبیعت و رر مثل که متعلق متع آنجانی

ر ر خوررمی، رر موضفوعی که مقتیای مقدما  حممت اطَل  شمولی بور استثناء خوررمیموضفود اسفتثناء 
ممت بر لت مقدما  حاننجا تنونن تنمیر مانر ا  رال .نونن تنمیر برور مثل اکرم عالما  موضود ت آنجانی که روی
 .اللهرضوان. هذا خَلصة ارمانش آقای صدر شورمیاطَل  شمولی 

 مسئله .اندکرر وقتی گهت احترم العالم، شفما احترام را که انجام راری اننجا امتثاب انن امر به احترام  ارضفا  
 نهسهای احترامیبیآن  احترامی شفدبیتمام شفد. و  احترامی که به شفما گهت امتثابآن وجوب  ؛رنگری اسفت

ارض  .ن عنوان رنگری اسففت. وجب االحتراممطلب رنگری اسففت، توهی احترامیبیحرام رنگری اسففت، آن 
و  ، احترام اسفت رنگربرای او بلند شففدیو عیارتش کن، عیارتش کرری، عالم وارر شفد  احتراما   گوندمی یدکن

 شد  واررکسی بخواهد به همین عالمی را که  ا اگرام؛ هی بلند شفویو که هی بلند شفوی  شفورمین .تمام شفد
که  اربنکاما ؛ حرام است با همکه توهین کرر حرام است، بار روم با هم حرام است، بار سوم  بارنکتوهین کند 

 احترامش کرری تمام شد رنگر.

همه  کَل  منای عنه است چون منای عنه است  وجوب احترام است، توهین مسئلهتوهین غیر ا   مسفئله البته
، عدم االحترامی که یاحترامی کرراما اگر عالمی وارر شد و شما نشسته بوری و ؛ مصفارنق توهین حرام اسفت

شاگران  نمی ا  .اگر نک عدم االحترامی بور چه چیز باند واجب باشد  .نباشد، اننجا امتثاب کررند رر آنتوهین 
و  ر نکانن. شدمی، بلند شدمیانن هی بلند  آمدمی هرکسیکم بورند  چون تعدارشان ان رر ررسمرحوم صفدر 

گهت که انن اعتباری اسفت بیاند ما بلند شفدن را توهین حسفاب کنیم که اگر کسی وارر شد بلند نشونم، گهتند 
نن اعتبار ا انصااا  هت خور انشفان اررانش ا  همه رنرتر آمد همه نشستند و کسی بلند نشد، گ اتهاقا  عیب ندارر. 
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رف عدم . اگر صکندمی، توهین ار  شورمینعنی اگر عدم قیام توهین تلقی شفور، انن توهین تلقی  .بدی اسفت
ها گاهی عدم االحترام اما انن عدم االحترام .وظیهه را انجام راری و باشففد، بله با نک احترام تمام شففد االحترام

، ای مقام ای ممان نقتیی االحترام نا نهرض ایه االحترام ، عدم االحترامیکننمیتوهینی است، نعنی احترام که 
ر بین عرف نک احترامی صففرف نیسففت. اگر ر عدم احترام نک اننو االحترام رر اننجا توهین اسففت انن عدم 

ترک انن چیزی که ترک االحترام ای مقاٍم نقتیی االحترام  وقتآن، راندمیعرف انن را احترام  و همیشگی است
 با خور صرف ترک االحترام. کندمیانن ار  

اننجا مرار متعلق اسفت نا موضفود  هم اکرام اوب معصفیت است و هم اکرام روم معصیت رنگری است و هم 
الهاسق  گهت ال تمرم ، اگرشورمیمعصیت مستقلی ا  معصیت رنگر  هرکداماکرام سفوم معصیت رنگری است. 

اما ؛ شورمیمعصیت  نک اننرنگر اکرامش کرری  بارنک، شورمیمعصیت  نک انناکرامش کرری  بارنکبعد 
اکرام  بارکناکرامش کرر، اگر بار روم اکرامش کرر انن رنگر اطاعت رنگری نیست؛  بارنکاگر گهت اکرم العالم 

 اطاعت شد. د  وکرر تمام ش

 ه و سلممحمد و آل و صلی الله علی


